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LEI N"684/04 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 2004. 

CRIA E CONCEDE ABONO ANUAL COM FIM EXCLUSIVO DE 
MELHORIA A CONDIC,:AO SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTERIO COM REGENCIA DECLASSE, PROFESSORES, 
COODENADORES, SUPERVISOR E DIRETOR ESCOLAR 
LOT ADO NO ENSINO INFANTILE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, Estado do Espirito 
Santo, no uso de suas atribui~oes legais, faz saber que a Camara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1" - Fica autorizado ao Poder Executive criar e conceder urn abono anual 
aos profissionais do magisterio que estiverem efetivamente com regencia de 
classe, Coordenador, Supervisor e Diretor Escolar lotado no Ensino lnfantil, 
com fim exclusive de melhoria a condi~ao social dos profissionais do 
magisterio. 

Art. 2" - 0 valor do abono a ser pago aos profissionais do magisterio, 
mencionado acima, que estiverem efetivamente com regencia de classe sera 
distribuido com igualdade, conforme disponibilidade financeira no mes que 
fizer o pagamento. 

PARAGRAFO UNICO: 0 abono que tern o fim especifico de melhorar ·a 
condi~ao social dos profissionais do magisterio e opcional, devendo ser pago 
somente se houver disponibilidade financeira e com recursos do Magisterio. 

Art. 3" - E competente para autorizar o abono o Gestor do Fundo Municipal de 
Educa~ao, atraves de atestado de exercicio. 
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Art. 4'- E vedado o pagamento de abono que niio esteja previsto nesta Lei. 

Art. so - Constitui infra~iio grave, punivel na forma da Lei, conceder abono 
indevidamente. 

Art. 6' - 0 abono previsto nesta Lei, niio integra a remunera~iio para nenhum 
fim e nao gera direito. 

Art. 7' - Os recursos para cobrir as despesas da presente Lei adviriio das 
dota~6es or~amentarias previsto no or~amento vigente do municipio e 
diretamente oriundos do Magisterio. 

Art. go - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica~iio. 

Art. 9o - Revogam as disposi~oes em contnirio. 

Prefeito Munici 
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